
 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 3 

............................................................. 
 

  ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี   มีความประสงค์     
จะด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเพ่ือสั่งจ้ำงและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในต าแหน่ง          
ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานในสังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22  ประกอบกับมาตรา 26  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลส่วนต าบล
จังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4  การสรรหาและเลือกสรร ข้อ 18, 
19, และข้อ 20 และมติ ก.อบต. จังหวัดเพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2548  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  
2548  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง  จึงประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

๑.  ประเภทและต าแหน่งท่ีรับสมัคร 
 1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 

   สังกัด กองช่าง 
   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จ านวน  1  อัตรา   

 

          (รายละเอียดของต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก) 
 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป  
   1. มีสัญชาติไทย 
    2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี 
    3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

    4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็น
ลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕  ดังนี้ 

  (๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
  (๒) วัณโรคระยะอันตราย 
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  (๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
  (๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น   

 7. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าผิดความอาญา เว้น
แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิหาสกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานจ้างหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  

  ส าหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจเข้าสอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือ 
กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และความใน ข้อ 5 ของ
ค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานจ้างหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
       ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ใน รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบ
ท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก) 

 3. การรับสมัคร 
  3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
   ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบ
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี       
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 - 7 พฤษภาคม 2564 ในวัน และเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) 
สอบถามรายละเอียดได้ท่ี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3249-3529 ต่อ 11 
  3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาความถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ (ปากกาสีน้ าเงิน) มายื่นในวันสมัคร 
ดังต่อไปนี้ 
   1. ส าเนาทะเบียนบ้าน รับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมฉบับจริง        จ านวน  1  ฉบับ 
   2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมฉบับจริง   จ านวน  1  ฉบับ 
   3. ส าเนาวุฒิการศึกษา รับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมฉบับจริง   จ านวน  1  ฉบับ 
   4. รูปถ่ายสี หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  3  รูป 
                     ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 
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   5. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า        จ านวน  1  ฉบับ 
       ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด  
   6. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส          จ านวน  1  ฉบับ 

    ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)  
         

  3.3 ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 
   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ต าแหน่งละ ๑๐๐.- บาท (-หนึ่งร้อยบาทถ้วน-) 

 

  3.4 เงื่อนไขในการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานตามประกาศรับสมัครจริง 
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในวันที่สมัคร 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
 

 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
   4.1 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 
รับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่ วนต าบลสมอพลื อ  อ า เภอบ้ านลาด  จั งหวั ด เพชรบุ รี  และทาง เ วปไซต์  อบต . สมอพลื อ 
http://www.samorphlue.go.th 
และทาง Facebook  อบต.สมอพลือ  https://www.facebook.com/samorphlue 
  4.2 ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
    - ก าหนดการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ก) ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ที่ท าการองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสมอพลือ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  เวลา 09.00 - 11.30 น.         
   -  ก าหนดการประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ข) สอบสัมภาษณ์    
ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ อ าเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ 18 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564  เวลา 12.00 น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  อ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี และทางเวปไซต์ อบต.สมอพลือ http://www.samorphlue.go.th  และทาง Facebook  อบต.
สมอพลือ  https://www.facebook.com/samorphlue 
         

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข)    
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  6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนน ดังนี้  
  6.1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
และ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ก) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 (สอบไม่ผ่านภาค ก ไม่มีสิทธิ์
สอบ (ภาค ข) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง)    
  6.2 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(ภาค ข)  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 

 7. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร             
ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ อ าเภอ   
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  และทางเวปไซต์ อบต.สมอพลือ http://www.samorphlue.go.th  และทาง 
Facebook  อบต.สมอพลือ  https://www.facebook.com/samorphlue 
 

 8. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมอพลือ  จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรได้โดยกำรเรียงล ำดับ          

ที่จำกผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรได้คะแนนรวมสูงลงมำคะแนนต่ ำตำมล ำดับ  กรณีที่มีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรได้คะแนนรวม
เท่ำกันให้ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ก) มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ หำกได้คะแนนรวมเท่ำกันอีก จะให้ผู้ที่ได้รับหมำยเลข
ประจ ำตัวผู้สมัครล ำดับก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมอพลือ  จะขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรได้เป็นเวลำไม่เกิน ๑ ปี 
นับตั้งแต่วันประกำศผลกำรคัดเลือก  และบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  ในกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง            
ดังต่อนี้ 

๘.๑  ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรได้ขอสละสิทธิรับกำรจ้ำงในต ำแหน่งที่ผ่ำนกำรเลือกสรรได้ 
๘.๒  ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรไม่มำรำยงำนตัว  เพ่ือรับกำรจ้ำงภำยในเวลำที่ก ำหนด 
๘.๓  ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรมีเหตุไม่มำปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมก ำหนดเวลำที่จะจ้ำงในต ำแหน่งที่ผ่ำนกำร

เลือกสรรได ้
๘.๔  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมอพลือขอสงวนสิทธิประกำศยกเลิกบัญชีก่อนก ำหนดได้โดยมิ

ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  ในกรณีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมอพลือ  ประกำศให้มีกำรสรรหำและเลือกสรรขึ้นใหม่ 
 

 9. การจัดท าสัญญาจ้าง 
  ๙.๑  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมอพลือ  จะเรียกผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรมำ              
ท ำสัญญำจ้ำงและจัดจ้ำงเป็นพนักงำนจ้ำง  ส ำหรับพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมอพลือจะ
ท ำสัญญำจ้ำงก็ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเพชรบุรีเท่ำนั้น  โดยท ำ
หนังสือแจ้งให้ทรำบก ำหนดล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๗ วัน โดยผู้รับแจ้งจะต้องมำรำยงำนตัวเพ่ือท ำสัญญำจ้ำงและ
สัญญำค้ ำประกันกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมอพลือตำมก ำหนด 
 

/9.2 ผู้ที่... 



-๕- 
 
 

  ๙.๒ ผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรและท ำสัญญำกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมอพลือ                  
โดยก ำหนดระยะเวลำกำรจ้ำงพนักงำนตำมภำรกิจ กรณีมีวุฒิกำรศึกษำสูงกว่ำในประกำศฯนี้ จะน ำมำใช้เพ่ือ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้    
 

 ๑๐. การจ้าง 
  ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมอพลือจะเรียกมำท ำสัญญำจ้ำง              
และจัดจ้ำงเป็นพนักงำนจ้ำง   โดยต ำแหน่งพนักงำนตำมภำรกิจต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติส ำหรับ
ต ำแหน่งครบถ้วน  
   

  จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน  รำยละเอียดอื่น ๆ สอบถำมได้ที่ ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสมอพลือ  หรือทำงโทรศัพท์หมำยเลข  ๐ - ๓๒๔๙- ๓๕๒๙ ในวันและเวลำรำชกำร 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ   ณ   วันที่   19   เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
      
    
 

                         

 



ภาคผนวก  ก 
 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าบรรจุและแต่งตั้ง 

ให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

ลงวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕64 
....................................... 

 

ประเภทต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้ 
 

 1. ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 
     หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานส ารวจ งานช่างรงวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้างซึ่งลักษณะ
งานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา การค านวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การสร้าง
ด้านช่างโยธา กาวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้ค าปรึกษาแนะน า หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงาน
ด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

      ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
      เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการ ที่ชัดเจน 
ภายในการก ากับแนะน าตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการส ารวจออกแบบ เขียนแบบ 
ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ ให้ตรงตามหลักวิชาการช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และ
งบประมาณที่ได้รับ การตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงสนให้ตรงกับรูปแบบและรายการถอนแบบ 
เพ่ือส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้างควบคุมงานก่อสร้าง ง านปรับปรุง และ
ซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงาน
ด้านช่าง ให้ค าแนะน า ประสานงานในระดับกลุ่มประชาสัมพันธ์ อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
  

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้  ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรมโยธา 
ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชา หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
    

 ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566)  
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัด 
    เพชรบุรีให้ความเห็นชอบ 
 อัตราว่าง  จ านวน  1  อัตรา 
 อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,500.- บาท 
 สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง   
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 มิถุนายน   
    2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 



 
ภาคผนวก ข 

 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้า

บรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

ลงวันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕64 
....................................... 

 

 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ก) 
 คะแนนรวม 100  คะแนน 
   1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อสอบปรนัย 
  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
   1.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ข้อสอบอัตนัย 
  ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ และข้อบังคับอ่ืน
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

 2. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ข)   (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
  ทดสอบโดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบ 
และบุคลิกภาพ โดยวิธีสัมภาษณ์    
 


